
 

 

 

        Com a maturidade atingida nesses quase 10 anos de desenvolvimento e uso da 

técnica RDI, novos passos foram dados no sentido de aperfeiçoá-la e aplicá-la em maior 

profundidade. Hoje, a técnica já é amplamente conhecida e utilizada no Brasil e em 

diversos outros países, fazendo parte do escopo de Grupos de Estudo e Universidades 

de todos os continentes. O livro RDI, que teve sua primeira versão publicada no Brasil 

em 2010, hoje conta também com versões em espanhol, inglês e mandarim. 

 O primeiro Curso Avançado em RDI acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de 

julho de 2016, no Centro de Eventos da Rosa Odontologia. É um curso especialmente 

preparado para os profissionais que já participaram dos Cursos de Imersão em RDI ao 

longo dos últimos anos, e que já possuam experiência no tema, já que o enfoque 

principal é a resolução de casos complexos que apresentam grandes defeitos ósseos 

associados ou não a recessões gengivais.  

         Além do conteúdo teórico, foi preparado um treinamento prático em modelos 

específicos, no qual os participantes poderão aplicar todos os passos da técnica de 

reconstrução utilizando enxerto corticomedular e enxerto triplo removidos da 

tuberosidade maxilar. 

 



 

 

 

a. Melhorar o tratamento dos alvéolos frescos comprometidos alcançando 

resultados estéticos com previsibilidade.  

b. Revisar os princípios e indicações da técnica RDI. 

c. Sedimentar o passo-a-passo da técnica. 

d. Aprender a avaliar a área do defeito ósseo para o diagnóstico e aplicação 

técnica nos casos complexos. 

e. Aprender como remover o enxerto ósseo corticomedular e triplo da 

tuberosidade maxilar.   

f. Aprender a manusear e modelar o enxerto para a reconstrução completa do 

defeito alveolar.  

g. Aprender a confeccionar o perfil de emergência ideal das coroas protéticas, 

visando a estabilidade dos tecidos peri-implantares. 

h. Compreender os modernos conceitos em restaurações implantossuportadas. 

i. Entender a biologia de incorporação do enxerto no leito receptor. 

      

  

OBJETIVOS DO CURSO 



 

 

 

JOSÉ CARLOS MARTINS DA ROSA 

Especialista em Periodontia pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas - APCD - Bauru/SP 
Especialista e Mestre em Prótese pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic - Campinas/SP 
Doutor em Implantodontia pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic - Campinas/SP 
Autor do Livro “Restauração Dentoalveolar Imediata - Implantes com carga imediata  em  alvéolos 
comprometidos”- Publicado em Português, Espanhol, Inglês e Mandarim. 

 

 

 
 

 

MARCOS ALEXANDRE FADANELLI 
 
Mestre em Dentística pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic - Campinas/SP - Brasil 

Professor de Dentística I e II da Faculdade da Serra Gaúcha - FSG - Caxias do Sul/RS  

Colaborador científico do livro “Análise do Sorriso”- Ed. Santos - São Paulo 

Coautor do livro “Restauração Dentoalveolar Imediata - Implantes com carga imediata em alvéolos 

comprometidos”- Publicado em Português, Espanhol, Inglês e Mandarim. 

Membro do corpo editorial científico das revistas Dicas e Prótese News. 

 

 
 
 

 
DARCYMAR MARTINS DA ROSA 
 
Especialista em Prótese Dentária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Porto 

Alegre/RS 

Especialista em Implantodontia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) - Campinas/SP 

Autor do livro “Odontologia Estética e a Prótese Dentogengival” - Editora Artes Médicas 

Coautor do livro “Restauração Dentoalveolar Imediata - Implantes com carga imediata em alvéolos 

comprometidos”- Publicado em Português, Espanhol, Inglês e Mandarim. 
 
 
 

 
 

 
LUIS ANTONIO VIOLIN DIAS PEREIRA 
 
Médico pela Universidade Federal de Santa Maria / UFSM 

Mestre em Biologia Celular pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas/SP 

Doutor em Patologia / Embriologia Molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e 

Universidade de Osaka – Japão 

Livre Docente na área de Embriologia e Professor Associado do Departamento de Histologia e Embriologia do 

Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Coautor do livro “Restauração Dentoalveolar Imediata - Implantes com carga imediata em alvéolos     

comprometidos”- Publicado em Português, Espanhol, Inglês e Mandarim. 
 

 

MINISTRANTES 



 

 

 

 Diagnóstico do comprometimento alveolar em casos complexos. 

 Indicações da técnica RDI. 

 Uso da tuberosidade maxilar como área doadora de enxertos  ósseos e de tecidos 

moles. 

 Biologia da incorporação do enxerto ósseo na técnica RDI. 

 Protocolo da RDI com o uso do enxerto corticomedular com envolvimento de uma ou 

mais paredes ósseas. 

 Construção do perfil de emergência visando à restauração definitiva. 

 Transferência do perfil de emergência. 

 Pilares personalizados em Zircônia na area estética. 

 Aplicação da técnica RDI com enxerto corticomedular para resolução de casos 

clínicos: 

− em regiões anteriores 

− em regiões posteriores 

− em regiões com defeitos ósseos proximais 

− em pacientes periodontalmente comprometidos 

− com baixa estabilidade inicial do implante 

− com pequenas recessões gengivais 

 Protocolo da RDI com enxerto triplo. 

 Aplicação da técnica RDI com enxerto triplo para resolução de casos clínicos: 

− em regiões com biotipo periodontal muito fino 

− com recessões gengivais menores associadas ou não a presença de abscessos ou 

fístulas 

− com recessões gengivais amplas 

 Resolução de casos clínicos com alto grau de complexidade. 

 Complicações: como evitá-las e como resolvê-las. 

 Hands-on com enxerto corticomedular e triplo. 

 Discussão integrada. 

 Considerações finais. 

PROGRAMA 



 

 

 

DATA: 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2016 

LOCAL: Rosa Odontologia – Caxias do Sul – RS 

NATUREZA: Teórico e Hands-On 

VAGAS: 25 alunos 

VALOR: R$ 3.800,00 

INSCRIÇÕES: 54 3213.2013 | cursos@rosaodontologia.com.br 

CASOS CLÍNICOS 


